«تسویه حساب» اقتصاد ایران در سال 96
صاحب صادقی
دبیر گروه اقتصادی

وقتــی آخریــن توصیههــای اقتصاددانــان صنــدوق
بینالمللــیپولدرخصــوص«اصالحفوریســاختاربانک
ها»،حرکتب هســمت«یکسانســازینرخارز»والبتهتعبیه
«مکانیســم سیاســتگذاری بازار محور» در خصوص اقتصاد
ایرانمنتشرشد،تقریباً4ماهازتدبیرسیاستگذاربرایکاهش
نرخســودبانکیگذشتهبود.سیاستیکهاگرچهنگرانیهایی
در خصــوص تهدیــد دســتاورد تــورم تــک رقمــی ،هدایــت
نقدینگــی به ســمت بازارهــای غیر مولــد و نمایان ســاختن
بیــشازپیــشعمقبحرانبانکــیدرمحافلدولتــیوالبته
کارشناســیراموجبشــدامــابهعنوانیکضلــعمهمآغاز
اصالحــات اقتصــادی مورد اتفــاق نظر قــرار گرفــت و بویژه
بخش خصوصی از این تدبیر سیاستگذار برای کاهش هزینه
تأمینمالیاستقبالکرد.
ســال،96اقتصــادایرانمتأثرازچندرونــدومتغیردرونی
وبیرونــیبــود.تعقیــبسیاســتگســترشچتــربالتکلیفی
بر اقتصــاد ایران توســط رئیس جمهــوری امریــکا و تأثیر این
سیاســت بههمراه برخــی محدودیتهای ورودی بر نوســان
های اخیر بازار ارز و همچنین اتخاذ سیاستهای جدید حوزه
پولیوکاهشنرخســودکهباهدفکاهشهزینهتأمینمالی
صورتگرفت ،درزمرهبرخی ازمهمترینمتغیرهابهشــمار
میرود.ازمعضلبزرگمؤسســاتمالیغیرمجازهمنباید
غافــل بــود .مســألهای کــه در ســال 96بهیکــی از چالشهای
اقتصادیبدلشــدواعتراضاتمالباختگاناینمؤسساترا
بهدنبال داشــت .مسألهای که بار سیاســی و امنیتی آن در این
ســال پررنگتر از همیشــه شــد .با این حال اکنون بــا اقدامات
صورتگرفتهبهجرأتمیتوانگفتکهسیاستگذارباریشهها
ومنشهایموجداینموسساتتسویهحسابکردهاست.
بیان این گزارهها ما را به ســمت و سوی کلی اقتصاد ایران
درسال 96وتحوالتحادثشدهرهنمونمیسازد.
اقتصاد ایران در ســال 96دو نمای کلی را شامل میشود.
اولتــاشدولتبرایاصالحســاختاریودومآغازروندرخ
نمودن برخــی ابرچالشهای خفتــه اقتصادی .فــارغ از این
دو محــور اصلی کــه بهتحــوالت اقتصاد کالن مربوط اســت،
در نهایــت مســأله اساســی اقتصــاد اجتماعــی و معیشــت
مــردمدرســال ۹۶همبایــددرپرتویاینسیاســتگذاریهاو
البته تحوالت اقتصاد سیاســی مورد بررســی قــرار گیرد که به
آنخواهیــمپرداخــت.درچارچــوباصالحــاتســاختاری
اقتصادی آنچه در ســال 96آغاز شــد در حوزه سیاســتهای
پولــیبیشــترنمــودپیــدامیکنــد.کاهــشنــرخســود،الزام
بانکهــا بــه رعایــت کامــل اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی ( )IFRSدر تنظیــم صورتهــای مالــی،
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اجــرای قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی و دســتور العملهــای
ی اف» در حوزههــای پولــی و بانکــی ،ســختگیری
ی تــ 
فآ 
«ا 
بیشــتر بــرای واگــذاری داراییهای مــازاد بانکهــا و تعیین
ضــرب االجــلو البتــهنظــم دهــیبیشــتربه حــوزه پولــی با
ســاماندهی مؤسســات غیر مجاز از اجزای اصلی اصالحات
ســاختاری در حوزه سیاست پولی محســوب می شوند که در
سال 96باجدیتازسویسیاستگذارپولیدنبالشدهاند.
در عیــن حــال فــارغ از اصالحــات حــوزه پولــی ،تــاش
دولــت بــرای اصــاح شــیوه بودجــ ه نویســی از بودجهریزی
ســنتی بــه ســمت بودجــ ه نویســی عملیاتــی را هم بایــد در
قالــب اصالحات ســاختاری مد نظر قــرار داد .مســألهای که
عالوه بر ایجاد شــفافیت در اقتصاد ،زمینــه را برای مصارف
واقعیتر و مناســبتر منابع و البته با حداکثر نظارت نهادها
وساختارهایناظرفراهممیکند.بهاینهابایدبرنامهدولت
بــرایاصالحاتدرحــوزهپرداختنقــدییارانههاواصالح
قیمت حاملهای انرژی و هدایت منابع به ســمت اشتغال
را هــم اضافه کرد که البته با اقبال نکردن مجلس به نظر می
رســدعقیــمماندویکــیازمهمتریــنگامهایدولــتبرای
بهبودفضایاقتصادیدرسالآیندهدرنطفهخفهشد!
در کنار این اصالحات بررسی شاخصهای اقتصادی در
نیمهاولسال96ازرشد4.5درصدیاقتصادیوتداومتورم
تــک رقمی حکایــت دارد .ضمن اینکه آغــاز رونق در بخش
مسکنورشدشاخصکارگاههایبزرگصنعتینشانههای
مثبتی از حرکت اقتصاد اســت .از مجموع 24رشته فعالیت
صنعتی در نیمه نخســت ســال 13،1396رشــته فعالیت با
ضریباهمیت 88.7درصد،دارایرشدمثبتبودهاست.
ابرچالشهاییکهپدیدارمیشوند
بااینحالسال 96رامیتوانبهجرأتسالیمعرفیکرد
کهدرآنچالشهایدیرپایاقتصادایرانکهحاصلانباشت
چنــد دهــهای معضــات ســاختاری و کارکــردی ایــن حوزه
هســتند ،کم کم وارد فاز بحرانی شــده و به ســایر حیطههای
سیاســی و اجتماعی تســری مییابند .ابرچالشهایی نظیر

بیــکاری ،آب ،معضل صندوقهــای بازنشســتگی و بحران
نظام بانکــی در زمــره مهمترین تنگناهای اقتصــاد ملی به
شــمارمیرونــدکهریشــهدرنابســامانیمدیریتسیاســیو
اقتصــادی چند دههای دارد و بتدریــج پیامدهای خطرناک
خودرادرحوزههایمختلفبهنمایشمیگذارند.
پر بیراه نیســت اگر زمینههای اقتصــادی اعتراضات دی
ماه و مشــکالت مؤسســات غیر مجاز را از رهگذر حل نکردن
ایــن ابرچالشها در طــی ســالیان دراز بنگریم .همــان گونه
که اکنــون معضل بیکاری بــه یکی از حادتریــن چالشهای
اقتصاد تبدیل شــده و از سوی مردم نیز بشدت احساس می
شــود ،مسأله آب و خشکســالی هم به همان نسبت تا حدود
زیادی بــه رفتارهای مدیریتی چندین ســاله مــا برمیگردد.
بحــران صندوقهای بازنشســتگی کــه اکنون بــه لحاظ فنی
تقریبــاًزیانده محســوب میشــوند و در این شــرایط ســاالنه
رقمــی بیــش از ۴۰هزار میلیــارد تومان مســتمری پرداخت
میکننــد(افزایش ۳۰درصدیســاالنهاینرقم)همناشــی
از انحــراف در مدیریــت چند دهــهای این صندوقهاســت.
بویــژه اگر بدانیم که عمــده بار مالی این نقدینگــی مورد نیاز
صندوقهــا اکنون بر عهده دولت اســت .معضالت بانکی و
مشــکلترازنامهبانکهاکهدرسالجاریبهحداعالیخود
رســیدوتنگناهــایبودجهایدولــترا کهبیــشاز ۹۰درصد
منابــع را بایــد بهســمت مخــارج هزینــهای جاری ببــرد هم
اضافهکنید.دراینجاتنهابهمتغیراشتغالمیپردازیم.
نیمــه دوم دهــه هشــتاد بهعنــوان تاریخیتریــن و
درخشانترین فرصت ایجاد اشتغال با توجه به درآمدهای
هنگفــتارزیوقیمــتباالینفتازدســترفــتوباتوجه
بــهاینکــهدرطــول ۸ســالبــاوجــودافزایشنرخمشــارکت
اقتصادی،شــاهد اشــتغالتقریباًصفــربوده ایم،بــار ایجاد
نشــدناشــتغالبرایمتقاضیانآنســالهابــهدورهجدید
انتقــالپیــداکرد.عــاوهبرآنبــاافزایشضریبمشــارکت
اقتصــادیدرنیمــهاولدهــه ۹۰وآغــازســیلورودمتولدان
دهــه ۶۰به بــازار کار ،افــزون بر انباشــت قبلی بیــکاری ،باید
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